
БРОЈ 25 ГОД. XXVI 

ЗОО. 

Тргнувајќи од општествено-економската 
положба утврдена со Уставот и од правото на 
работните луѓе на самоуправување во работ-
ната организација и во другите форми на 
здружениот труд; 

поддржувајќи ја иницијативата на Сове-
тот на Сојузот на синдикатите на Југославија 
да се разгледаат досегашните искуства во ос-
тварувањето на начелата и одредбите на Ус-
тавот за самоуправувањето на работните луѓе, 
а посебно на Уставниот амандман XV; 

земајќи ја предвид широката расправа за 
тие прашања во работните организации, во 
општествено-политичките организации, во со-
бранијата на општествено-политичките заед-
ници и во други општествени тела и во јав-
носта, 

Сојузната скупштина, по претресот во си-
те собори, врз основа на Уставниот амандман 
IX точка 1 став 3, на седницата на Соборот 
на народите од 5 јуни 1970 година и на сед-
ницата на Оѓшггествено-политичкиот собор од 
5 јуни 1970 година, донесува 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА УСТАВНИОТ АМАНД-
МАН XV 

I 
1. Во поранешната фаза на развојот на самоуп-

равните односи беше нужно поцелосното законско 
регулирање на. самоуправувањето^ во работните ор-
ганизации, со што е дадена нормативна основа за 
развој на самоуправните односи, им е укажана по-
требната државна заштита на тие односи, се овоз-
можи зајакнување на самоуправните сили и се обез-
беди единство на системот на самоуправувањето. 

Со развојот на социјалистичките општествено-
економски односи, со зајакнувањето на материјал-
ната основа на самоуправувањето, со афирмацијата 
на улогата на работниот човек во одлучувањето за 
основните работни услови, за стекнувањето и рас-
пределбата на доходот и со поширокиот развој на 
самоуправната интеграција, законското пропишува-
ње на еднообразна организација на самоуправува-
њето е надминато, зашто не им овозможуваше на 
работните луг,е да ја утврдуваат самостојно органи-
зацијата на самоуправувањето која најдобро ќе им 
одговара на нивните конкретни услови и потреби 
и на побрзиот развој на самоуправните односи. По-
натамошното унапредување на самоуправувањето с£ 
повеќе зависеше од творењето на самите работни 
луѓе во самоуправната општествена база. Тоа ба-
раше зајакнување на самостојноста на работните 
организации во уредувањето на внатрешните односи. 
Заради тоа нормативната функција на државата 
во областа на организацијата на самоуправувањето 
беше неопходно да се сведе на онаа мера што ја 
бара обезбедувањето единство на огаптествено-
економокиот и политичкиот систем. 

Сите овие причини ја наметнуваа потребата од 
напуштање на еднообразното уставно и законско 
пропишување на организацијата на самоуправува-
њето во работните организации, и од донесување на 
•Уставниот амандман XV. 

II 
2. Целта на Уставниот амандман XV е создавање 

уставни претпоставки работните луѓе да ја утвр-
дуваат самостојно организацијата на самоуправува-
њето и да ги уредуваат внатрешните односи во ра-
ботните организации, за и со тоа да се обезбеди 
понатамошно зајакнување на самоуправните права 
и на одговорноста на работните луѓе, што понепо-
средно изразување на нивните материјални интере-
си во здружениот труд и нивно непосредно одлучу-
вање за основните работни услови. Заради тоа со 
Уставниот амандман XV е утврдено правото на ра-
ботните луѓе, остварувајќи го самоуправувањето во 
работната организација како целост и во организа-
циите на здружен труд во нејзиниот состав, да ги 
определуваат самостојно прашањата за кои одлучу-
ваат непосредно и да му доверуваат определени 
функции на управување на работничкиот совет, од-
'носно според природата на дејноста на работната 
организација — ца друг соодветен орган на управу-
вањето, а определени извршни функции — на од-
говорните пред него колегијални и индивидуални 
органи (во понатамошниот текст: колегиј а лните и 
индивидуалните извршни органи), што ги избира 
работничкиот совет. Овозможувајќи им на работ-
ните луѓе да ја утврдат, според специфичните услови 
и потребите на својата работна организација, орга-
низацијата на самоуправувањето, Амандманот XV 
треба да придонесе да се постигнат, bq согласност 
со целите на стопанската и општествената реформа, 
што подобри резултати во користењето на опште-
ствените средства, да се зголемат продуктивноста 
и ефикасноста на трудот, да се забрза општиот тех-
нички прогрес и поцелосно да се задоволуваат потре-
бите на работните луѓе и на општествената заедница. 

3. Одредбите на Уставниот амандман XV, како 
составен дел на Уставот на СФРЈ, можат да се тол-
куваат и да се применуваат само во согласност со 
начелата и одредбите на Уставот за единствениот 
општествено-економски и политички систем. Одно-
сите и организацијата на самоуправувањето во ра-
ботната организација и во другите области на здру-
жениот труд треба да се развиваат така што работ-
ните луѓе самоуправно да одлучуваат за целокупната 
дејност на работната организација, за програмата 
на работата и развојот, за користењето на средства-
та, за стекнувањето и распределбата на доходот и 
*за други основни прашања на својата, општествено-
економска положба. 

III 
4. Во досегашната примена на Уставниот аманд-

ман XV постигнати се значајни резултати и про ја-
вени се позитивни тенденции кои особено се изразу-
ваат во зајакнувањето, на непосредното самоуправу-
вање на работните луѓе, во афирмација на основните 
организации на здружениот труд, во остварувањето 
на современата организација на трудот и во разви-



Страна 690 — Број 25 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 11 јуни 1970 

вашето на интеграцијата врз самоуправна основа. 
Сето тоа придонесе за подоследната примена на на-
челата на Уставот, за афирмацијата на самоуправ-
ното спогодување, за општото усовршување на про-
цесот на самоуправното одлучување и за зголемува-
њето на ефикасноста на самоуправувањето, за 
пошироката примена на современите достигања на 
науката во сите области на општествениот живот, 
како и овозможи поуспешна примена на Основниот 
закон за утврдувањето и распределбата на доходот 
во работните организации. 

Најзначајни резултати во развојот на самоупра-
вувањето постигнати се во оние средини каде што 
било обезбедено и остварено демократско определу-
вање и 'одлучување на работните луѓе во уредува-
њето на внатрешните односи и на организацијата 
на самоуправувањето. 

5. Во практиката на остварувањето на Уставниот 
амандман XV, се јавија и некои проблеми и дилеми 
во неговото остварување и неразбирања во неговото 
толкување и примена. Се пројави ја и технократско-, 
-бирократски, конзервативни и други антисамоуп-
равни тенденции, за што придонесоа и слабостите 
во политичката акција на организираните социјали-
стички сили, поминливите тешкотии во остварува-
њето на реформата, се уште недоволно развиената 
материјална база на самоуправувањето, а посебно 
материјалните тешкотии во кои се најдоа одделни 
работни оргацизации било од објективни причини 
или поради некои неадекватни решенија во опште-
ствено-економскиот и политичкиот систем или по-
ради некои мерки на текуштата политика, било 
поради сопствени слабости. 

6. Во остварувањето на Уставниот амандман XV 
усвојувани се и некои решенија неприфатливи од 
гледната точка на уставните одредби за општестве-
но-економската положба и за неотуѓивите самоуп-
равни права на работните луѓе. Тоа особено се ог-
леда во: стеснувањето на самоуправните права на 
работните луѓе во основните организации на здружен 
труд, посебно во пошироките интеграциони целини; 
стеснувањето на непосредното одлучување на работ-
ните луѓе на собири односно со референдум; стесну-
вањето на делокругот на работничкиот совет и во 
пренесувањето на функциите на одлучување за 
значајни прашања од општествено-економските од-
носи во делокругот на колегиј а лните и индивидуал-
ните извршни органи; неоправданото ' намалување 
бројот на членовите на работничкиот совет; опреде-
лувањето на траењето на мандатот на органите во 
работната организација на начин кој оневозможува 
рационална примена на начелото за сменливост и 
учество на што поголем број на работните луѓе во 
органите на управувањето; формирањето на коле-
гиј а лните извршни органи без избирање а на таков 
начин што во нивниот состав да влегуваат според 
својата функција лица на раководни работни места 
или раководни функционери или претставници на 
општествено-политичките организации, односно со 
условување на изборот со определени стручни ква-
лификации; давањето на директорот правото на ис-
клучив мандатор за предлагање кандидати за чле-
нови на колегијалните извршни органи. 

7. Во некои работни организации извршени се 
само формални измени во статутите и во други са-
моуправни акти. Изостанаа творечките напори за 
изнаоѓање нови и поадекватни форми и содржини 
на самоуправно организирање, посебно во поширо-
ките интеграциони целини, во духот на интенциите 
и начелата на Уставот и Уставниот амандман XV 
во согласност со специфичните потреби на работната 
организација. 

Во текот на разгледувањето на остварувањето 
на Уставниот амандман XV констатирано е дека из-
весен број работни организации сб уште немаат ста-
тути односно други самоуправни акти, што претста-
вува непочитување на уставните начела и закон-
ските норми. 

XV 

8. Сојузната скупштина позитивно ги оценува 
до сега постигнатите резултати во најголемиот број 
работни организации во унапредувањето на само-
управувањето и творечката иницијатива на работ-
ните луѓе во развојот на различни форми на само-
управното организирање, која е поттикната со доне-
сувањето и остварувањето на Уставниот аманд-
ман XV. 

Несоодветните 'толкувања на Уставниот аманд-
ман XV и деформациите што се јавија во практиката 
на неговата примена укажуваат на потребата од 
уште подоследна борба за остварување на начелата 
од Уставот за општественото самоуправување и на 
Уставниот амандман XV, за понатамашно зајакну-
вање на улогата на работниот човек како носител 
на сите самоуправни права, за унапредување на со-
времената економика и на начинот на стопанисува-
њето, како и за остварување на суштината на сто-
панската и општествената реформа. 

9. Сојузната скупштина смета дека треба да им 
се даде сестрана поддршка на оние настојувања и 
решенија во организацијата на самоуправувањето 
што водат кон зајакнување на непосредното одлу-
чување за сите суштествени прашања на општествен 
но-економските односи, работата и работењето. 

10. Структурата на органите во работната орга-
низација треба да и одговара на утврдената со Ус-
тавот положба на работничкиот совет односно на 
нему соодветниот орган на управување. Во работ-
ничкиот совет треба да бидат адекватно застапени 
сите организации на здружен труд во составот на 
работната организација. 

Траењето на мандатот и начинот и условите за 
избирање на колегиј а лните и индивидуалните орга-
ни во работната организација се утврдуваат со 
самоуправен акт на работната организација, во со-
гласност со основните начела на изборниот систем. 
Согласно со тоа, секој работен човек во работната 
организација има право да избира и да биде избиран 
за сите органи на управување на работната органи-
зација, да предлага и да ги утврдува кандидатите, 
да предлага отповик и да одлучува за отповик на 
избрани претставници односно за сменување на ин-
дивидуален орган. 

11. Самоуправно право е на работните заедници 
да формираат самостојно еден или повеќе колеги-
јални органи за вршење определени извршни функ-
ции утврдени со статутот на работната организација, 
за спроведување на деловната политика што ја у-
тврдиле работните луѓе непосредно или работнич-
киот совет, за решавање на текуштите прашања и 
за вршење на функциите на надзор. Колегијални 
извршни органи можат да се формираат за одделни 
подрачја на дејност на работната организација за-
ради соодветна поделба на трудот и специјализиран 
начин на решавање на одделни прашања, за обез-
бедување рационалност, ефикасност, самостојност 
и одговорност во реализацијата на политиката и 
одлуките на работничкиот совет, што е од посебна 
важност за работните организации со посложена ор-
ганизација на работата и со самоуправна структура. 

• Колегијалните извршни органи ги избира работ-
ничкиот совет, а ако во согласност со статутот функ-
циите на управување непосредно, ги врши работ-
ната заедница, ги избира работната заедница во це-
лост. Врз колегиј а лните и индивидуалните извршни 
органи не можат да се пренесуваат правата кои спо-
ред Уставот спаѓаат во делокругот на работничкиот 
совет, особено одлучувањето за стекнување и рас-
пределба на доходот, за прашањата што се однесу-
ваат на положбата и самоуправните права на работ-
ните луѓе во организациите на здружениот труд во 
состав на работната организација и за други пра-
шања на општествено-економските односи. 

Во работните организации во кои тоа го бара 
природата на нивната дејност определени извршни 
работи можат да им се доверат и на посебни коле-
гијални тела (науче«, наставнички или факултетски 
совет, редакција и ел.) составени само од редот на 
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работниците што учествуваат во вршењето на соод-
ветната дејност на работната организација. 

12. Суштествен услов за ефикасно вршење на 
функцијата и за зајакнување на одговорноста на ин-
дивидуалните извршни органи е со статутот и со 
другите општи акти на работната организација јасно 
да се утврдат начинот и условите за избирање од-
носно разрешување на тие органи, нивниот дело-
круг и овластувања, како да се обезбеди нивната 
самостојност БО вршењето на функцијата на непо-
средно раководење со процесот на работата и со ра-
ботењето на работната организација во рамките на 
определениот им делокруг. 

13. Колегиумот и други слични тела составени 
од определени раководни или стручни работници и 
други стручњаци надвор од работната организација, 
кои не"се избираат, можат да дејствуваат само како 
сзвзтодавни стручни тела на органите во работната 
организација и не можат да имаат право на одлу-
чување за прашањата што cb во компетенција на 
работната заедница или на органите на управу-
вањето^ 

14. Во работните организации што вршат дејност 
или работи од посебен -општествен интерес органи-
зацијата на самоуправувањето и внатрешните од-
носи се уредуваат и во согласност со посебните од-
редби на Уставот на СФРЈ (член 9 став 3, член 90 
став 2 и Уставен амандман XV став 3). 

15 Модернизацијата на производството и на 
другите дејности на работните организации, поши-
роката примена на современите достигања на наука-
та, техниката и технологијата и зголемувањето на 
продуктивноста и ефикасноста на работењето ја 
претпоставуваат активната улога на -сите стручни и 
научни кадри вл работата на работната организација 
и, со самото теа. соодветното учество на тие кадри 
do процесот на саму правното одлучување. Самоу-
правните односи не caivro што не се во спротивност 
со потребите за модернизација на производството и 
за развој на деловноста на работните организации,-
туку и се предуслов за што поцелосно остварување 
на ваквата улога и творечката иницијатива на 
стручните кадри. Поради тоа е потребно, во соглас-
ност со условите и потребите на секоја работна ор-
ганизација, да се зајакнува нејзината стручна кад-
ровска основа со ангажирање нови стручни кадри 
и со подигање стручното ниво и усовршување на 
постојните стручни кадри во работната организација, 
со отвореноста на работната организација спрема 
сите научни откритија за кои е заинтересирана и 
спрема нивната примена во производството и во ор-
ганизацијата на трудот. 

16. За остварување и развој на самоуправните 
односи во големите интеграциони целини, во голе-
мите технички системи^ во деловните заедници и во 
другите пошироки форми на самоуправна интегра-
ција на трудот потребно е да се утврди со статутот 
или доуг акт со кој се создава интеграционата це-
лина (статутарен договор, референдум или друг акт) 
положбата на основните организации на здруже-
ниот труд како потесни технолошки и општестве-
ио-економски целини, така што да се обезбедат ма-
теријалните интереси и самоуправноста на сите де-
лови на целината и работните луѓе во нив да од-
лучуваат самоуправно за прашањата на трудот, на 
стекнувањето и распределбата на доходот и за други 
прашања на својата економска положба. 

Сложеноста на односите во пошироките инте-
грациони целини бара поголем степен на творечката 
иницијатива на работните луѓе во изнаоѓање соод-
ветни решенија во уредувањето на меѓусебните од-
носи и во економското поврзување на деловите што 
ја сочинуваат таа целина, вклучувајќи го начинот 
на одлучувањето за определени прашања од заед-
нички интерес. 

Меѓусебните односи на основните организации на 
здружениот труд во поширока целина треба да би-
дат регулирани така што да не допуштат узурпација 
на нивните самоуправни права, да ја зајакнуваат 
нивната самостојност и што подиректното влијание 
на работните луѓе врз работата и работењето на ин-
тегрираните организации во целината, врз утврду-

вањето на заедничката развојна политика и врз 
располагањето со оној дел на општествената аку-
мулација кој се концентрира на нивото на целата 
работна организација, односно на пошироката само-
управна асоцијација. Истовремено, тие односи треба 
да придонесат- за сузбивање на тенденциите кон 
затворање на основните организации на здружениот 
труд во своите тесни рамки, кон анархизам и кон 
групно-сопственички однос спрема материјалните 
услови на сопствениот труд. 

17. Сестраното, објективно и навремено инфор-
мирање на работните луѓе за сите прашања на деј-
ствувањето на работната организација, а посебно за 
стекнувањето и распределбата на доходот, е пред-
услов за остварување на нивните права и должности 
и за квалификувано вклучување во самоуправното 
одлучување и вршење општествена контрола на ра-
ботата на органите на управувањето. 

18. Остварувањето на самоуправните права на 
работните луѓе се обезбедува и со личната одговор-
ност на сите носители на самоуправни функции. 
Во работните организации треба да се изградува 
таков систем на лична одговорност на сите носители 
на самоуправни функции кој ќе придонесува за побрз 
развој на самоуправните односи, за поуспешно оства-
рување на основните цели и задачи на деловната поли-
тика и за (Обезбедување поефикасна заштита на самоу-
правните права на работните луѓе, на законитоста 
во работата и на јавноста на работата со цел за 
засилување на улогата на работните луѓе во самоу-
правното одлучување. 

19. Со досегашниот развој на самоуправувањето, 
а посебно со Уставниот амандман XV, суштествено 
се зголемени значењето и обемот на регулирањето 
на општествените односи со автономните норми на 
работните организации. Со тоа се прошируваат об-
новата и - подрачјето на дејствувањето на надлеж-
ните органи во заштитата на самоуправните права и 
во обезбедувањето и заштитата на уставноста и за-
конитоста. 

V 
20. Искуствата во спроведувањето на Амандманот 

XV покажаа дека остварувањето на самоуправните 
права на работните луѓе и работните заедници мора 
да биде постојана грижа на сите општествени фак-
тори. Особено за таа цел е потребно да се развива 
најширока творечка иницијатива на работните Jiyre 
во работните организации и во другите форми на 
здружениот труд. 

Од посебно значење е отвореноста на работните 
заедници спрема сите позитивни искуства во оства-
рувањето на уставните начела- за општественото са-
моуправување, а посебно на Уставниот амандман XV 
кои треба да се направат достапни за сите работни 
заедници за да ги користат во сопствената борба 
за остварување на стопанската и општествената ре-
форма и за понатамошен развој на социјалистичките 
самоуправни односи. Општествените средства за 
јавно информирање имаат посебна улога во изнесу-
вањето на позитивните искуства во самоуправува-
њето на деформациите и појавите на кршење на 
самоуправните права на работните луѓе и работните 
заедници. 

Неопходно е да се поттикнува, исто така. рабо-
тата на стручните и научните институции во следе-
њето и изучувањето на самоуправното регулирате 
на односите од страна на работните луѓе и на оства-
рувањето на самоуправувањето во работните органи-
зации и во другите форми на здружениот труд, во 
теоретското воопштување на практичните искуства и 
во создавањето на научна основа за понатамошна 
изградба на системот на општественото самоупра-
вување. 

21. Слободното и самостојно регулирање на фор-
мите на самоуправувањето од страна на работните 
луѓе кое е утврдено со Амандманот XV не е само 
нивно значајно право туку и одговорност и дол-
жност да ги развиваат постојано самоуправните и ху-
маните односи меѓу луѓето и да ја зајакнуваат нив-
ната солидарност. 
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Тргнувајќи од начелата.на Уставот и од ставо-
вите изразени во оваа резолуција а имајќи ги пред* 
вид специфичните услови и потребите на работната 
организација, работните луѓе треба да ја утврдат 
организацијата на самоуправувањето и внатрешните 
односи во работната организација, како и да се борат 
за доследна примена на усвоените решенија. Од 
посебна важност е работните луѓе во работните ор-
ганизации да ја интензивираат во таа смисла рабо-
тата над статутите и другите самоуправни акти. 

Статутот и другите општи акти на работната 
организација се органски дел на целокупниот оп-
штествен систем. Отаде произлегува и одговорноста 
на општествената заедница, а посебно на општин-
ските собранија за поттикнувањето и понатамош-
ниот развој на автономното самоуправно уредување 
на меѓусебните односи на работните луѓе и за до-
следното* остварување на начелата на Уставот и на 
ставовите изразени во оваа резолуција. 

22. Потребно е собранијата на сите општествено-
политички заедници да обезбедат ефикасно следење 
и остварување на утврдената политика, систематска 
анализа на искуствата во развојот на самоуправ-
ните односи, и врз таа основа навремено да пре-
земаат потребни мерки во согласност со својата 
улога и со функциите во нашиот општествено-по-
литички систем. 

Неопходно е општинските собранија да им дадат 
помош посебно на оние работни организации v кои, 
поради неправилна примена на Амандманот XV, се 
најдоа во тешкотии во развојот на самоуправните 
односи. 

Недопустиво е мирењето со фактот дека некои 
работни организации се уште немаат свои статути. 
Општинските собранија се должни да ги разгледаат 
причините и да ја утврдат одговорноста за таквата 
состојба, да им ја дадат на таквите работни органи-
зации потребната помош и ЕГО случаите на неодго-
ворен однос на работните заедници да ги преземат 
со закон пропишаните мерки. 

23. Организираната општествена помош и коор-
динираната акција на сите општествени сили, а посеб-
но на општеетвено-политичките организации, во ост-
варувањето на Уставниот амандман XV, во унапре-
дувањето на самоуправното организирање на ра-
ботните организации и во оневозможувањето на 
антисамоуправните тенденции од големо значење е 
за успешната автономна нормативна дејност на ра-
ботните организации и за развојот на самоуправните 
односи во нив. 

24. Сојузната скупштина редовно ќе го следи 
остварувањето на начелата и одредбите на Уста-
вот. за општественото самоуправување и појавите 
од значење за понатамошниот развој и унапреду-
вање на функционирањето • на општествено-економ-
скиот и. политичкиот -систем и за заштитата на си-
стемот на самоуправувањето. За таа цел е неопходно 
да се забрза работата за ревизија и кодификација 
на законодавството и за решавање на актуелните 
прашања на развојот и усовршувањето на опште-
ствено-економскиот и политичкиот систем, тргну-
вајќи од уставните принципи, од позитивните иску-
ства на работните организации и од потребата за 
Зајакнување на самоуправната положба на работ-
ните луѓе. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 223 

6 јуни 1970 година 
Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
Маријан Брецељ, .е. р. 

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шоиљак, е. р. 

301. 

Врз основа на членот 217 став I точка 1 ОД 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ВА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА, СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ И 

СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на .Законот за сојузните органи на управата, сојуз-
ните совети и сојузните организации, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 4 јуни 1970 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор од 5 јуни 1970 го-
дина. 

ПР бр. 908 
6 јуни 1970 година 

Белград 

Потпретседател на 
Сојузната скупштина, 
Маријан Брецељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 
ЗА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, .СОЈУЗ-
НИТЕ СОВЕТИ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за сојузните органи на управата, 

сојузните совети и сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 21/67 и 50/69) во членот 51 али-
нејата: „Сојузна комисија за прашања на иселени-
ците," се брише. 

Член 2 
Членот 55 се брише. 

Член 3 
Во државните секретаријата и сојузните секре-

тари ј ати, покрај потсекретарот од членот 69 став 1 
на Законот за со јузите органи на управата, сојуз-
ните совети и сојузните организации, може да се 
назначи и потсекретар со задача да му помага на 
државниот секретар односно сојузниот секретар 
првенствено во организирањето и извршувањето на 
работите во односите со Сојузната скупштина. 

Во сојузните совети, сојузните управи односно 
Сојузниот завод за стопанско планирање може да 
се назначи и помошник односно директор, со задача 
да му помага на претседателот на сојузниот совет, 
на директорот на сојузната управа односно на гене-
ралниот директор на Сојузниот завод за стопанско 
планирање првенствено во организирањето и из-
вршувањето на работите во односите со Сојузната 
скупштина. 

Функционерот што раководи со сојузен орган 
на управата, претседателот на сојузниот совет од-
носно генералниот директор на Сојузниот Завод за 
стопанско планирање ќе ја извести Сојузната скуп-
штина за назначувањето на потсекретарот, помо-
шникот односно директорот Од ст. 1 и 2 на овој 
член. 

Член 4 
Сојузната комисија за прашања на иселениците 

престанува со работа со денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 5 
Сојузниот извршен совет ќе ги преземе работ-

ниците на досегашната Сојузна комисија за праша« 
ша на иселениците. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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1 Член 6 1 

Овај закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

302. 
I 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРАЈБРЕЖНОТО МО« 
РЕ, НАДВОРЕШНИОТ МОРСКИ ПОЈАС И ЕПИ-
КОНТИНЕНТАЛНИОТ ПОЈАС НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за крајбрежното море, надворешниот морски по-
јас и епиконтиненталниот појас на Југославија, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 4 Јуни 1970 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 5 
јуни 1970 година. 

ПР бр. 907 
6 јуни 1970 година 

Белград 

Претоедател 
•на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина. 

Маријан Брецељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРАЈБРЕЖ-
НОТО МОРЕ, НАДВОРЕШНИОТ МОРСКИ ПОЈАС 

И ЕПЦКОНТИНЕНТАЛНИОТ ПОЈАС НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Законот за крајбрежното море, надворешни-

от морски појас и епиконтиненталниот појас на Ју-
гославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/65) по 
членот 34 се додава нов член 34а, кој гласи: 

„Одредбите* од овој закон што се однесуваат на 
странски јахти важат и за странски чамци наме-
нети за разонода или спорт. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

303. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус- . 
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам * . 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

Се прогласува Законот за измени на Законот 
за Царинската тарифа, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 

од 4 јуни 1970 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 4 јуни, 1970 година. 

ПР бр. 910 
5 јуни 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Потпретседател, 
на Сојузната .скупштина, 
Маријан Брецељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА 

ТАРИФА 

Член 1 
Во Царинската тарифа, која е составен дел на 

Законот за Царинската тарифа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 
17/69, 27/69 и 52/69) се вршат следните измени: 

1) во тар. број 84.15 во точката 3 под а) царин-
ската стопа: „24,2" се заменува со царинската стопа: 
„23"; 

2) во тар. број 84.30 во точ. 4 и 5 царинската 
стопа: 23,8" се заменува со царинската стопа: „23"; 

3) во тар. број 84.41 во точката 1 под б) царин-
ската стопа: „28,2" се заменува со царинската сто-
па: „27"; 

4) во тар/број 84.45 во точката 2 во одредбата 
под б) под 1 царинската стопа: „31,2" се заменува 
со царинската стопа: „30"; 

v 5) во тар. број 85.07 во точката 1 царинската 
стопа: „28,2" се заменува со царинската стопа: „26"; 

6) во тар. број 85.12 во точ. 4 и 5 царинската сто-
па: „30,6" се заменува со царинската стопа: „29"; 

7) во тар. број 85.24 во точката 4 царинската сто-
па: „12,4" се заменува.со царинската стопа: „12". 

Член 2. ' ' . ' 
Овој зако« влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

304. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУ-
ВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИХОДОТ ОД ЦАРИНА ВО 
КОРИСТ НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1970 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за насочување на дел 
од приходот од царина во корист на средствата на 
федерацијата за инвестиции во стопанството во 1970 
година, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 4 јуни 1970 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 4 јуни 
1970 година. 

ПР бр. 914 
5 јуни 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јс>сип Броз Тито, е. р. 

Потпретседател , 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Брецељ, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИХОДОТ ОД 
ЦАРИНА ВО КОРИСТ НА СРЕДСТВАТА НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАН-

СТВОТО ВО 1970 РОДИНА 

Чл£н 1 
Од приходот на сојузниот буџет од царина, кој 

се остварува во 1970 година според тар. бр. 25:23 
точка 1 под а) на Царинската, тарифа, која е со-
ставен дел од Законот за Царинската тарифа 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67, 
54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 11/69, 27/69, 52/69 и 22/70) — 
во износ од 0,0475 динари по 1 килограм увезен 
цемент, во 1970 година ќе се пренесува наплатената 
царина по тој основ до износ од 60,000.000 динари 
во корист на средствата на федерацијата за ин-
вестиции во стопанството. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

305. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ЦРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕС-
НИТЕ СТОПИ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАН-

СТВОТО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за интересните сЧопи на фондовите во 
стопанството, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 5 јуни 1970 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 4 
јуни 1970 година. 

ПР бр. 902 
5 јуни 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

^Маријан Брецељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИНТЕРЕСНИТЕ СТОПИ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТО-

ПАНСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за интересните стопи на фондовите 

во стопанството („Службен лист на СФРЈ" бр. 35/65, 
56/65, 4/66, 11/66, 28/66, 52/66, 17/67, 26/68, 30/68, 50/68, 
5/69, 8/69, 20/69 и 56/69) по членот 1 се додава нов 
член la, кој гласи: 

„Интерес на деловниот фонд по стопа од 3,25% 
годишно се плаќа на средствата на деловните фон-
дови што служат за вршење на дејностите: 

1) од областа на индустријата, освен индустри-
ските дејности од чл. 2 и 7 на овој закон; 

2) градежништвото; 
3) производното занаетчиство." 

"^лен 2 
пленот 2 се менува и- гласи: 
„Интерес на деловниот фонд по стопа од 1,45% 

Годишно се плаќа на средствата на деловните фон-
дови што служат за вршење на дејностите: 

1) производството и преносот на електрична 
енергија; 

2) производството на кокс; 
3) производството на производи на црната мета-

лургија; 
4) водостопанството; 
5) сообраќајот, освен железничкиот сообраќај, 

дејностите луки и пристаништа*, и 
6) текстилната индустрија. 
Сојузниот секретар за стопанство, во спогодба 

со сојузниот секретар за финансии, по потреба, по-
блиску ги утврдува дејностите што спаѓаат во про-
изводството на производи на 1фната металургија." 

Член 3 
'По членот 2а се додава нов член 26, кој гласи: 
„Се ослободуваат од плаќање интерес на делов-

ниот фонд средствата на деловните фондови што 
служат за вршење на дејностите: 

1) производството на» јаглен, сушењето на јаглен 
и брикетирање™ на јаглен; 

2) земјоделството; 
3) рибарството; 
4) железничкиот сообраќај; 
5) луките и пристаништата; 
6) шумарството; 
7) целулоза и хартија." -

Член 4 
Во членот 6 се брише ставот 2, а во досегашниот 

став 3, кој станува став 2, се бришат зборовите: „во 
1968, 1969 и 1970 година". 

Член 5 
Во членот 7 став 1, во уводната реченица, зборо-

вите: „по стопа од 1,7% годишно" се заменуваат1 со 
зборовите: „по стопа од 1,45% годишно". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 мај 1970 година, освен одред-
бите на членот 26 точ. 4 и 5 од Законот за интерес-
ните стопи на фондовите во стопанството кои се 
применуваат од 1 јануари 1970 година. 

306. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ. НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 

ЗАШТИТАТА ОД ПОЖАР 

Се прогласува Општиот закон за заштитата од 
пожар, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 4 јуни 1970 го-
дина и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 5 јуни 1970 година. 

ПР бр. 909 
6 јуни 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Вредел, е. р. 
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ОПШТ ЗАКОН 
ЗА ЗАШТИТАТА ОД ПОЖАР 

Член 1 
Зарадк спречување и отстранување ва опасностите 

од пожар и заради спасување на луѓето и имотот 
загрозени со пожар, со закон се утврдуваат должнос-
тите на општествено-политичките заедници, нивни-
те органи, на противпожарним работните и други 
организации и на граѓаните во организирањето к 
спроведувањето на заштитата од пожар. 

Член 2 
Организирањето и спроведувањето на заштитата' 

од пожар се врши врз основа на плановите за заш-
тита од пожар, рто ги донесуваат општините, ра-
ботните и други организации и државните органи. 

Со плановите за заштита од пожар се утврдува 
организацијата на заштитата од пожар, се опреде-
луваат мерките за нејзиното успешно функциони-
рање и унапредување и се обезбедува спроведува-
њето на надзор над извршувањето на мерките за 
заштито од пожар. 

Општината определува кои работни и други ор-
ганизации ќе* бидат,должни да донесат планови за 
заштита од пожар. Овие планови мораат да бидат 
во согласност со општинскиот план за заштита од 
пожар. 

Член 3 
Заради остварување што поуспешна заштита од 

пожар, соодветни мерки за . заштита од пожар се 
предвидуваат во урбанистичките планови или во 
одлуките што ги заменуваат урбанистичките пла-
нови, како и во проектите на инвестициодо-технич-
ките документации за изградба на инвестициони об-
јекти во кои постои зголемена опасност од избувну-
вање на пожар или во кои престојуваат или се со-
бираат поголем број лица. 

Член 4 
Заради учествување во-спроведувањето на пре-

вентивните мерки за заштита од пожар, во гаснење-
то на пожар и во спасувањето на луѓето и имотот 
загрозени со пожар и со други елементарни несреќи, 
се организираат противпожарни единици. 

Противпожарни единици основаат општините, 
месните заедници, работните и други организации, 
државните органи и граѓаните во согласност со 
закон. 

Член 5 
Во гаснењето на пожар и во спасувањето на 

луѓето и имотот - загрозени со пожарот противпо-
жарни^ единици соработуваат меѓусебно и едните 
на другите си укажуваат помош. 

Противпожарните единици, под условите утвр-
дени со закон, можат да укажуваат помош во гас-
нељето на пожар и во спасувањето на луѓето % 
имотот загрозени со пожар и на територија на со-
седна држава, ако се побара таква помош, како и 
да бараат помош од противпожарни^ единици на 
соседната држава. 

Член в 
Противпожарните единици, противпожарна^ 

друштва, работните и други организации и држав-
ните органи, можат да набавуваат за своите потреби 
техничка опрема и средства за гаснење пожар за 
кои се утврдени југословенски стандарди, само ако 
таквата опрема и средства им одговараат на тие 
стандарди. 

Член 7 
Со закон се определуваат изворите на средства-

та за унапредување на заштитата од пожар и за 
набавка на техничка опрема и други средства за 
гаснење пожар. 

Со закон се определува учеството на заводите за 
осигурување и реосигурување во формирањето на 
средствата за остварување на целите од ставот 1 
на овој член. 

Член 8 
Секој граѓанин е должен да го изгасне пожарот, 

ако може да го стори тоа без опасност за себе или 
за друг. 

Ако граѓанинот ве може да го изгасне пожарот 
сам, должен е да ја извести за пожарот веднаш 
најблиската противпожарна единица или станица 
на милицијата. 

Член 9 
Заради што поуспешно и непречено гаснење на 

пожарот и заради заштита на луѓето и имотот за-
грозени со пожарот, лицето што го раководи гасне-
њето на пожарот има право и должност на местото 
на пожарот да ги презема мерките определени со 
закон, а особено: 

1) да им забрани пристап на местото на пожарот 
на неповикани лица, како и да го забрани сообра-
ќајот покрај тоа место; 

2) да нареди евакуација на лицата и отстрану-
вање на предметите од ооседшгге објекти што се 
загрозени со пожарот, отстранување на материја-
лите што би можеле да бидат зафатени со пожарот 
и уривање на објектот што би можел да го пренесе 
пожарот врз други објекти; 

3) да нареди прекин на доведувањето на елек-
трична струја, гас, нафта или други запаливи теч-
ности. 

Член 10 
Со закон се утврдуваат условите под кои опре-

делени органи и овластени службени лица можат 
да им наредат на граѓаните, на работните и други 
самоуправни организации и органи извршување на 
должностите пропишани со закон во поглед на у-
чеството во гаснењето на пожар и во спасувањето 
на луѓе и имот загрозени со пожарот, како и во 
поглед ставањето" на располагање на противпо-
жарните единици алат и превозни, технички и дру-
ги средства потребни за гаснење на пожарот и за 
спасување на луѓето и имотот загрозени со пожарот. 

Член 11 
На лице што во смисла на членот 10 од овој 

закон учествува во гаснење на пожар и во спасува-
ње на луѓето и имотот загрозени со пожарот му^се 
надоместува личниот доход односно загубената за-
работка за време на отсуствување^ од работа. 

Член 12 
На работните и други организации, на држава 

ките органи и граѓаните што учествуваат во гаснење 
на пожар и во спасување на луѓето и имотот за-
грозени со пожарот им се надоместува фактичната 
штета предизвикана при гаснењето на пожарот или 
при спасувањето на луѓето и имотот загрозени со 
пожарот на нивниот имот односно на имотот на кој 
имаат право на користење. 

Член 13 
Работните и други организации, државните ор-

гани и граѓаните се должни да овозможуваат не-
пречено вршење на инспекциските работи во областа 
на заштитата од пожар и да им ги даваат на овла-
стените лица потребните податоци и известувања. 

Член 14 
Основниот закон за заштитата од пожар („Служ-

бен лист на ФНРЈ", бр. 18/56 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/65) ќе се применува на територијата 
на републиките до донесувањето на републички за-
кон за заштитата од пожар, а најдоцна до 31 де-
кември 1970 година. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од дено* 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
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307. 

Врз основа на членот 217. став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ПРОМЕТОТ НА ЗАПАЛИВИ ТЕЧНОСТИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за прометот на запаливи теч-
ности, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 4 јуни 1970 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 4 јуни 
1970 година. 

ПР бр. 913 
5 јуни 1970 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Брецељ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ПРОМЕТОТ НА ЗАПАЛИВИ ТЕЧ-

НОСТИ 

Член 1 
Во Основниот закон за прометот на запаливи 

течности („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65) на-
зивот на законот се менува и гласи: „Основен за-
кон за прометот и сместувањето на запаливи теч-
ности и гасови". 

Член 2 
По членот 2 се "додава нов член 2а, кој гласи: 
„Како запаливи течности, во смисла на овој 

закон, се подразбираат течностите чија пара се пали 
Bb допир со извор на палење, кои на температура 
од? 35°С не се во цврста или тестеста состојба и кои 
на температура од 50°С имаат парен притисок 
до 3 kg/cm2. 

Како гасови, во смисла на овој закон, се под-
разбираат компримирани гасови чиј натпритисок на 
температура Од 15°С е поголем од 1 kg/cm2, течни 
гасови и под притисок растворени гасови кај кои 
на температура од 40°С натпритисок е поголем од 
1,25 kg/cm2.4' 

Член 3 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Запаливите течности и гасови мораат да се 

држат во садови што им одговараат на техничките 
услови пропишани за тој вид садови." 

Член 4 
Членот 7 се менува и гласи: 
„Магацини, складови и резервоари за сместу-

вање на запаливи течности и гасови, пумпни стани-
ци, нафтоводи и гасоводи можат да се подигаат на 
место односно да се изградуваат на подрачје што 
ќе го одобри надлежниот орган во републиката:44 

Член 5 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Магацини, складови и резервоари за сместу-

вање на запаливи течности со зафатнина над ЗОО ш ѕ 

и за сместување на гасови со зафатнина над 150 m* 
можат да се подигаат на место што ќе го одобри 
надлежниот орган во републиката." 

Член 6 
Членот 10 се менува, и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна или друга организација: 
1) ако држи, преточува, транспортира или исто-

варува запаливи течности или гасови противно на 
одредбите од чл. 4 и 5 од овој закон; 

2) ако држи запаливи течности или гасови во 
савови што не им одговараат на техничките услови 
пропишани за тој вид садови (член 6); 

3) ако дозволи со запаливите течности или га-
сови да ракува лице што не е стручно оспособено 
за тоа (член 9). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 500 динари и одговор-
ното лице во работната или друга организација од-
носно раководителот, на објектот во кој се сместени 
запаливите течнсти или гасови." 

Член 7 
Во чл. 1 до 5, 9 и 11 по зборовите: „запаливи 

течности", соодветно членувани, се додаваат зборо-
вите: „и гасови". 

Член 8 
По членот 11 се додава нов член На, кој гласи: 
„Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 

работи во прописите што ги донесува врз основа на 
овластувањата од овој закон, да ги пропишува пре-
кршоците и казните за тие прекршоци." 

Член 9 
Овој закон влегува .во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

308. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПЛО-

ЗИВНИТЕ МАТЕРИИ 

Се прогласува Законот за експлозивните ма-
терии, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 4 јуни 1970 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 4 
јуни 1970 година. 

ПР бр. 912 
5 јуни 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Потпретсед а тел 
на Сојузната скупштина, 
Маријан Брецељ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ЕКСПЛОЗИВНИТЕ МАТЕРИИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Заради-заштита на луѓето и имотот, — производ-

ството, прометот, сместувањето, превозот, и употре-
бата на експлозивни материи се вршат под условите 
што се определени со ОВОЈ закон. . • -д. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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Производството, прометот, сместувањето, прево-
зот и употребата на експлозивни материи за потре-
бите на Југословенската народна армија, како и 
сместувањето на експлозивни материи во јамски 
магазини на рударските работни организации и во 
кругот на работните организации што произведуваат 
експлозивни материи се вршат според посебни 
прописи. 

Член 2 
Како експлозивни материи, во смисла на овој 

закон, се сметаат: 
1) стопански експлозиви; 
2) средства за палење на експлозивите; 
3) пиротехнички производи; 
4) стопанска муниција; 
5) суровини од експлозивен карактер за произ-

водство на материите од точ. 1 до 4 на овој став. 
Како стопански експлозиви се сметаат материи 

што се употребуваат за уривање или обликување 
на објекти и материјали со енергија ослободена со 
хемиски реакции на експлозивно разлагање. 

Како средства за палење на експлозивите се 
сметаат сите видови капели, запалки и штапини 
и пиротехничките средства што се употребуваат при 
минирање. 

Како пиротехнички производи се сметаат сред-
ствата што се употребуваат за огномети, против-
градни ракети и други ракети што се користат за 
научни, стопански и други цели, како и предметите 
што содржат распрскувачки состојки со дејство на 
експлозив или други состојки што служат за пости-
гање ефекти на оган, светлина, пукање или чад. 

Како стопанска муниција, во смисла на овој 
закон, се сметаат гил зи опремени со капела и на-
полнети со барут. 

Како суровини од експлозивен- карактер се сме-
таат материи кои по хемискиот состав и осетливоста 
на палење имаат особини на експлозив и се способ-
ни за експлозивно разлагање, а се наменети за 
производство на експлозивни материи. 

Член 3 
Работните и други организации и поединци мо-' 

жат да набавуваат и да употребуваат само експло-
зивни материи чие пуштање во промет е дозволено. 

Член 4 
Работната и друга организација, како и пое-

динци кои непосредно ракуваат или на друг начин 
доаѓаат во допир со експлозивни материи, се должни 
да ги преземат сите превентивни и заштитни мерки 
со кои се осигурува безбедноста на луѓето и имотот. 

II. Производство и промет на експлозивни материи 

Член 5 
Со производство v на експлозивни материи мо-

жат да се занимаваа^ работни организации кои од 
републичкиот орган на внатрешните работи ќе до-
бијат одобрение за вршење на оваа дејност. 

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава 
по прибавено мислење од републичкиот орган за на-
родна одбрана. * 

Републичкиот орган на внатрешните работи пред 
издавањето на одобрението е должен да утврди дали 
работната организација ги исполнува условите во 
поглед на локацијата, техничката опременост, заш-
титните мерки на безбедноста, можностите за смес-
тување и стручноста на кадарот. 

Член 6 
Работната организација што се занимава со 

производство на експлозивни материи може да про-

изведува и да пушта во промет нови видови екс-
плозивни материи само ако за тоа добие одобрение. 
Ова одобрение го издава Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи. 

По исклучок, работната организација што се 
занимава со производство на експлозивни материи 
може да произведува експлозивни материи намене-
ти исклучиво за извоз и без одобрението од ставот 
1 на овој член. 

Пред издавањето на одобрението од ставот 1 
на овој член се врши испитување на експлозивната 
материја. Испитувањето го врши стручна комисија 
што ја формира сојузниот секретар за внатрешни 
работи, или стручна установа што ќе ја овласти за 
тоа сојузниот секретар за внатрешни работи. 

Член 7 
Експлозивни материи произведени во странство 

можат да се увезуваат и да се пуштаат во промет 
под условите предвидени во членот 6 ст. 1 и 3 на 
овој закон. За секоја количина увезени експлозив-
ни материи увозникот е должен да обезбеди атест со 
кој се докажуваат нивните особини. 

Член 8 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, 

врз основа на издадените одобренија од членот 6 
став 1 на овој закон, составува листа на експлозивни 
материи кои можат да се произведуваат и да се 
пуштаат во промет. Во таа листа се назначува за 
кои експлозивни материи е потребна дозвола за 
набавка. 

Листата на експлозивните материи што можат 
да се произведуваат и да се пуштаат во промет се 
објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 9 
. За квалитетот на произведените експлозивни 

материи одговара производителот. 
Производителот е должен да издаде атест со 

кој се потврдува дека експлозивните материи им 
одговараат на условите утврдени во одобрението за 
пуштање во промет. Кон атестот се додава и упат-
ство за начинот на употребата и за условите за смес-
тување и чување на односните експлозивни материи. 

Член 10 
Со промет на експлозивни материи ка мало 

можат да се занимаваат работни организации ако 
за тоа добијат одобрение. 

Одобрението од ставот 1 на овој член го издава 
републичкиот орган на внатрешните работи. Пред 
издавањето на одобрението надлежниот орган е 
должен да утврди дали работната организација ги 
исполнува условите во поглед деловните просто-
рии, уредите и опремата на продавниците, заштит-
ните мерки за безбедност, можностите за сместување 
и стручноста на кадрите. 

Член И 
Експлозивни материи можат да им се продаваат 

само на работни и други организации и на поединци 
што имаат дозвола за нивна набавка. 

Дозвола за набавка на експлозивни материи из-
дава органот на внатрешните работи на општината 
на чија територија е седиштето на работната или 
друга организација или на нивниот погон, односно 
живеалиштето на лицето на кое му се издава доз-
волата. 

Барањето за издавање дозвола за набавка на 
експлозивни материи мора да содржи: причини по-
ради кои експлозивните материи се потребни, ко-
личина која се бара, податоци за стручноста на ли-
цето што ќе ракува со нив, како и податоци за 
можноста за сместување на тие материи, за на чинот 
на нивниот превоз, за времето на изведувањето на 
работите со тие материи и за рокот до кој тие ќе 
бидат потрошени 
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На работните организации чија основна дејност 
бара редовна употреба на експлозивни материи може 
да им се издаде дозвола за набавка на овие материи 
со рок на важење од една година, зависно од мож-
ностите за сместување и од обемот на потрошу-
вачката. 

Член 12 
Дозвола за набавка на експлозивни материи не-

ма да се издаде: 
1 на малолетно лице; 

,2) на лице што е душевно заболено или заоста-
нато во душевниот развој; 

3) на лице што е осудено за кривично дело или 
е казнето за прекршок, кои укажуваат на неговата 
неподобност за држење експлозивни материи, или 
на можност за злоупотреба на овие материи, или на 
лице против кое се води кривична или прекршочна 
постапка за такво кривично дело или прекршок; 

4) на лице кое нема оправдана потреба од екс-
плозивни материи, или ако тоа го налагаат интере-
сите на јавниот ред и мир. 

Дозвола за набавка на експлозивни материи не-
ма да и се издаде ниту на работна или друга орга-
низација која не ги исполнува условите во поглед 
на сместувањето и чувањето или нема стручно лице 
за ракување со такви материи. 

Член 13 
Лицето што ќе добие дозвола за набавка на ек-

сплозивни материи може да набави одеднаш нај-
многу 5 kg стопански експлозиви, 50 парчиња ру-
дарски капели или електрични запалки, како и 
соодветни 'количини бавногоречки штапин. 

Лицето што набавило експлозивни материи, по 
завршените работи за чие извршување ги набавило 
односно употребило експлозивните материи, е долж-
но да му ги врати преостанатите количини од тие 
материи на трговското претпријатие каде што ја 
извршило набавката и за тоа да го извести општин-
скиот орган на внатрешните работи кој ја издал 
дозволата за набавка. 

Член 14 
Работната организација која има дозвола за на-

бавка на експлозивни материи, во случај на потре-
ба, може да ги позајми од друга работна 
организација само оние експлозивни материи и во 
оние количини што се наведени во добиената доз-
вола за набавка. 

Работната организација која позајмила експло- г 

зивни материи, е должна да го извести во рок од 8 
дена органот на внатрешните работи на општината 
на чија територија е седиштето на таа работна ор-
ганизација -г- за количината и видот на позајмените 
експлозивни материи. 

Член 15 
Работните организации што произведуваат, про-

даваат, употребуваат или на друг начин вршат про-
мет на експлозивни материи се должни да ја водат 
пропишаната евиденција за произведените, набаве-
ните, продадените, потрошените, уништените или 
на друг начин отуѓените количини експлозивни ма-
терии. 

III. Сместување на експлозивни материи 

Член 16 
Работните организации што се занимаваат со 

промет на експлозивни материи можат да држат во 
своите продавници или прирачни складови само 
муниција, ловечки барут, капели за ловечка муни-
ција, пиротехнички производи, бавногоречки шта-
пин и помошни средства за палење, под услов 
вкупната количина барут, вклучувајќи го и бару-
тот што се наоѓа во муницијата, да не преминува 
количина од 20 килограми. 

Количините на експлозивни материи поголеми 
од количината од ставот 1 на овој член и другите 
видови експлозивни материи мораат да бидат смес-
тени во посебни магазини. 

Член 17 
Експлозивните материи наведени во членот 16 

на овој закон мораат да се држат во пропишана и 
оригиналну амбалажа. 

Експлозивните материи од ставот 1 на овој член 
мораат да бидат сместени така што до нив да не 
можат да дојдат малолетни и неовластени лица. 

Член 18 
Магазини за сместување експлозивни материи 

можат да се подигаат само надвор од населени 
места. 

Локацијата за подигање магазини за сместува-
ње на експлозивни материи и инвестиционата тех-
ничка документација за изградбата на овие магази-
ни ги одобрува републичкиот орган надлежен за 
работите на градежништвото, по претходно приба-
вено мислење од републичкиот орган на внатреш-
ните работи и од републичкиот орган за народна 
одбрана. 

Член 19 
Магацините за сместување на експлозивни ма-

терии можат да се предадат на употреба дури по 
извршениот технички преглед. 

Со техничкиот преглед се утврдува дали мага-
зинот за сместување на експлозивни материи е из-
граден во согласност со инвестиционата техничка 
документација. 

Во состав на комисијата која врши технички 
преглед на магазинот за сместување на експлозивни 
материи влегува и претставник од републичкиот 
орган на внатрешните работи. 

Магазинот за сместување, на експлозивни ма-
терии се предава на употреба со решение од репуб-
личкиот орган надлежен за работите на градежни-
штвото. Во решението се наведува кои видови екс-
плозивни материи и во кои количини можат да се 
сместуваат во магазинот. 

Член 20 
Магазините за сместување на експлозивни ма-

терии мораат да бидат обезбедени со постојана 
стража. 

IV. Превоз на експлозива материи 

Член 21 
Превозот на експлозивни материи се врши во 

согласност со овој' закон и со прописите што го ре-
гулираат превозот на опасен материи во одделни 
гранки на јавниот сообраќај. 

Член 22 
АКО со средства на јавниот сообраќај се преве-

зуваат стопански експлозиви, средства за палење 
експлозиви или суровини од експлозивен карактер, 
работната организација што врши испорака на тие 
материи, е должна да го извести за тоа органот на 
внатрешните работи на општината од чија терито-
рија треба да, се изврши превозот, и тоа најдоцна 
На 24 часа пред започнувањето на превозот. 

Општинскиот орган на внатрешните работи на 
кој превозот на експлозивни материи од ставот 1 
на овој член му е пријавен, покрај другите мерки 
за обезбедување, може да нареди и соодветна при-
дружба. 

Ако како мерка за обезбедување е наредена 
придружба од припадници на милицијата, трошоци-
те за ваквата придружба паѓаат на товар на работ-
ната организација што ги превезува експлозивните 
материи. 
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Член 23 
Работните и други организации и поединци мо-

жат да превезуваат експлозивни материи во транзит 
преку територијата на Југославија (во натамошниот 
текст превозниците) само ако за тоа добијат одобре-
ние. Ова одобрение го издава Сојузниот секретари-
јат за внатрешни работи. 

Превозникот што превезува експлозивни ма-
терии во транзит, е должен да постапува во соглас-
ност со одредбите на членот 22 од овој закон. 

Член 24 
Натовар* истовар и претовар на експлозивни ма-

терии надвор од кругот на работните организации 
што произведуваат или држат за своја редовна деј-
ност експлозивни материи можат да се вршат само 
на местата што ќе ги определи општинскиот орган 
на внатрешните работи. 

Работните организации што вршат натовар, ис-
товар или претовар на експлозивни материи се 
должни да го обезбедат местото на кое ќе се врши 
таа работа. 

На просторот каде што се врши натовар, истовар 
или претовар на експлозивни материи, е забранет 
пристапот на лицата пио не се непосредно врзани за 
работата на натоварот, истоварот или претоварот на 
тие материи. 

Член 25 
Експлозивните материи мораат да се пакуваат 

во амбалажа која обезбедува да не дојде до нивно 
растурање при превезувањето, складирањето и ра-
кувањето. 

Член 26 
Со експлозивни материи можат да ракуваат са-

мо полнолетни лиц^ што се стручно оспособени за 
оваа дејност. 

Стручната подготовка потребна за работа на ра-
ботни места кај што се ракува со експлозивни ма-
терии се утврдува со републички пропис. 

Неквалификувани лица можат да се користат 
само за пренесување, натовар, истовар или претовар 
на експлозивен материјал, и тоа ако претходно се 
запознаени со начинот на работата, со опасностите 
и мерките за заштита при работата. Овие работи 
мораат да се вршат под раководство на лице што 
ја има соодветната стручна подготовка од ставот 2 
на овој член. 

Член 27 
Работните и други организации и поединци што 

ракуваат со експлозивни материи, за секоја исчез-
ната количина на тие материи се должни да го из-
вестат веднаш, а најдоцна- во рок од 12 часови од 
моментот кога исчезнувањето е забележано, органот 
на внатрешните работи на општината на чија тери-
торија е забележано исчезнувањето. 

V. Надзор 

Член 28 
Надзор над спроведувањето на овој закон и на 

прописите донесени врз основа на него — во попед 
на производството, прометот, складирањето и употре-
бата на ескплозивните материи врши надлежниот 
орган на внатрешните работи во републиката. 

Член 29 
Во вршењето на надзор надлежниот орган на 

внатрешните работи во републиката може: 
1) да нареди да се отстранат утврдените не-

правилности во рокот што ќе го определи тој; 
2) да нареди да се запре натамошната изградба 

на магазини, ако изградбата не се врши во соглас-
ност со одобрената инвестициона техничка докумен-
тација; 

Ѕ̂  да ја забрани употребата на магазини кои не 
ти исполнуваат условите пропишани за сместување 
на експлозивни материи; 

4) да и забрани на работна организација вршење 
промет или употреба на експл&зивни- материи, ако 
при тоа не се обезбедени условите пропишани со 
овој закон или со прописите донесени врз основа на 
него; 

5) да ги одземе експлозивните материи од по-
единец кој тие материи ги држи или ги употребува 
противно на одредбите од овој закон. 

Жалба против решението донесено по ставот 1 
на овој член не го одлага извршувањето на реше-
нието. 

Органот што го донесол решението може по по-
вод изјавената жалба да одлучи да се одложи извр-
шувањето до донесувањето на решението по жалба-
та, ако оцени дека одлагањето на извршувањето не 
ќе предизвика штетни последици за безбедноста на 
луѓето и имотот. 

VI. Казнени одредби^ 
Член 30 

Со парична казна до 10 ООО динари ќе се казни 
за прекршок работна или друга организација: 

1) ако произведе експлозивни материи, а нема 
одобрение за производство на тие. материи (член 
5 став 1); 

2) ако произведе нови видови експлозивни ма-
терии за кои нема одобрение (члан 6 став 1); 

3) • ако пушти во промет експлозивни материи 
увезени од странство противно на' одредбата од чле-
нот 7 на овој закон; 

4) ако пушти во промет експлозивни материи 
кои не се наоѓаат на . листата на експлозивните ма-
терии кои можат да се пуштаат во промет (член 8); 

5) ако и продаде експлозивни материи на ра-
ботна или друга организација или на поединец кој 
нема пропишана дозвола за набавка на тие материи 
(член 11 став 1); 

6) ако изврши позајмување на експлозивни мате-
рии противно на одредбата од членот 14 став 1 на 
овој закон; 

•7) ако во пропишаниот рок не пријави дека 
позајмила експлозивни материи (член 14 став 2); 

8) ако не води или неуредно ја води пропишана-
та евиденција за произведените, набавените, прода-
дените, потрошените, поништените или на друг 
начин отуѓените количини експлозивни материи 
(член 15); 

9) ако ро прода еница или во прирачен склѓад 
држи поголеми количини или други видови експло-
зивни материи, отколку што тие се определени (член 
16 став 1); . 

10) ако сместува или држи експлозивни материи 
противно на одредбата од членот 17 на овој закон; 

11) ако магазинот за сместување на експлозивни 
материи не го обезбеди со постојана стража (член 20); 

12) ако врши превоз на експлозивни материи 
противно на одредбите од чл. 21 и 22 ст. 1 и 2 на 
овој закон; 

13) ако изврши транзит на експлозивни материи 
преку територијата на Југославија противно на 
одредбите од членот 23 на овој закон; 

14) ако изврши натовар, истовар или претовар 
на експлозивни, материи противно на одредбите од 
членот 24 на овој закон; 

15) ако експлозивни материи пакува во амба-
лажа која не ги обезбедува од растурање експлозив-
ните материи при превозот, складирањето и раку-
вањето (член 25); 

16) ако на работно место за кое се бара опреде-
лена стручна подготовка распореди лице без таква 
подготовка (член 26 ст. 1 и 2); 

17) ако неквалификувани лица распореди на 
работа сз експлозивни материи без нивно претходно 
запознавање со начинот на таа работа и со опас-
ностите при работата (член 26 став 3). 

За прекршокот ол ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 500 динари и одговорното 
лице во работната или во друга организација која 
се занимава со производство, промет или превоз на 
експлозивни материи. 
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Член 31 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна или друга организација: 
1) ако не преземе превентивни и заштитни мерки 

при ракзтеањето со експлозивни материи (член 4); 
2) ако набави 'експлозивни материи од работна 

организација која нема одобрение да се занимава 
со промет на тие материи (член 10 став 1); 

3) ако во пропишаниот рок не. го извести над-
лежниот орган за исчезнатите количини експлозив-
ни материи (член 27). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична ка,зна до ^00 динари и одговор-
ното лице во работната или друга организација. 

За прекршокот од точката 2 на'ставот 1 од овој 
член може да се изрече и заштитна мерка одземање 
на експлозивните материи. 

Член 32 
Со парична казна до 500 динари ќе се казни 

за прекршок поединец: 
' 1) ако отуѓи набавени количини експлозивни 

материн (член 13 став 1); 
2) ако не ги врати ^потрошените количини 

експлозивни материи или ако за враќањето на тие 
материи не го извзсти надлежниот орган (член 13 
став 2); 

3) ако стори прекршок од членот 31 став 1 на 
овој закон. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член може 
да се изрече и заштитна мерка одземање на експло-
зивните материи. 

VII. Преодни и завршни одредби 

Член 33 
Поблиски прописи за испитувањето, пуштање-

то во промет, набавувањето, сместувањето и чува-
њето на експлозивните материи, како и за локацијата, 
изградбата, уредувањето и техничката опременост 
на продавниците, на прирачните складови и на ма-
газини^ за сместување на експлозивни материи, 
донесува сојузниот секретар за внатрешни рабати 
по прибавено мислење од државниот секретар за 
народна одбрана и од сојузниот секретар за сто-
панство. 

Член 34 
Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 

работи да го пропише начинот за водење На еви-
денцијата за произведените, набавените, продадените, 
потрошените и уништените експлозивни материи и 
за обрасците на книгите за водење на овие еви-
денции. ' . 

Член 35 
Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 

работи, во прописите што* ги донесува врз основа на 
овластувањето од овој закон, да може, да опреде-
лува прекршоци и да пропишува казни за тие пре-
кршоци. 

Член 36 
Со одредбите од ОБОЈ закон што се однесуваат 

на прометот на експлозивни материи не се засег-
нува во одредбите од Законот за набавување, др-
жење и носење на оружје („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/67). 

Член 37 
Постојните магазини за сместување на експло-

зивни материи и прпрачните складови и продавни-
ците во кои се врши прометот на овие материи ќе 
се приспособат кон одредбите 'од овој закови во по-
глед на пропишаните мерки за безбедност најдоцна 
во рок од една година од денот на неговото влегу-
вање во сила. 

Член 38 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за прометот на ескпло-
зивни материи („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65). 

Член 39 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

309. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ТУТУНОТ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за тутунот, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 4 јуни 1970 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 4 јуни 1970 година. 

ПР бр. 911 
5 јуни 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р-

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Брецељ. е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ТУТУНОТ 

Член I 
Во Основниот закон за тутунот („Службен лист 

на СФРЈ", бр. 11/65) во членот 4 став 2 по зборовите: 
„на овој член" се додаваат зборовите: „мора др биде 
склучен во писмена форма најдоцна до рокот опреде-
лен со републички пропис и". 

Член 2 
Во'членов 5 став 2 зборовите: „пред почетокот 

на производството" се земенуваат зборовите: „до ро-
кот определен со републички пропис". 

Член 3 
Во членот 9 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Работната организација од членот 2 на овој 

закон што го договорила преземањето на тутунот е 
должна да го преземе сиот тутун произведен на 
договорената површина во рокот определен со до-
говорот." 

Член 4 
По членот 13 се додава нов член 13а, кој гласи: 
„Организации, други правни лица и поединци не 

смеат неовластено да држат, користат, купуваат, про-
даваат или ца друг начин неовластено да вршат 
промет на тутун во лист или на сечен тутун". 

Член 5 , 
Во членот 14 став 1 по зборот: „инспекција" се 

додаваат зборовите: „преку земјоделски инспектор". 
По ставот 2 се Додава ноћ став 3, кој гласи: 
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„Надзор над спроведувањето на одредбата од 
членот 13а на овој закон вршат и органите на служ-
бата на внатрешните рабош.'4 

Член 6 
Во членот 16 став 1 по точката 3 се додава нова 

точка 4, која гласи: 
„4) од организацијата, од друго правно лице или 

поединец привремено, до одлуката на судот односно 
на судијата за прекршоци, да го одземе тутунот во 
лист или сечениот тутун, што бесправно го држат, 
користат, купуваат, продаваат или на друг начин 
неовластено вршат промет на тој тутун (член 13а), 
како и други предмети што се употребени за извр-
шување на стопанскиот престап или прекршок или 
се прибавени со стопанскиот престап односно пре-
кршок, или настанале со извршувањето на стопан-
скиот престап односно прекршок;". 

Досегашните точ. 4 до 6 стануваат точ. 5 до 7. 

Член 7 
Во членот 21 став 1 во точката 1 зборовите: 

„(член 6)" се заменуваат со зборовите: „(член 6 
став 2 

Во точката 2 зборовите: „(член 9)" се заменуваат 
со зборовите: „(член 9 став 2)". 

„3) ако во определениот рок* не го преземе сиот 
договорен тутун (член 9 став 3);". 

Досегашните точ. 3 до 6 стануваат точ. 4 до 7. 
На крајот на досегашната точка 6, која станала 

точка 7, точката се заменува со точка и запирка и 
по тоа се додава нова точка 8, која гласи: 

„8) ако неовластено држи, користи, купува, про-
дава или на друг начин неовластено врши промет 
на тутун во лист или на сечен тутун (член 13а)". 

Член 8 
Во членот 23 став 1 точка 1 по зборот: „а" се 

додаваат зборовите: „во определениот рок". 
Во точката 2 по зборот: „ако" се додаваат збо-

ровите: „во определениот рок". 

Член 9 
Во членот 24 став 1 се додава нова точка 1; која 

гласи: 
„1) ако не и го овозможи на работената орга-

низација со која има склучен договор за производ-
ство и испорака на тутун проценувањето на су-
ровиот тутун во лист (член 6 став 1);". 

Досегашните точ. 1 и 2 стануваат точ. 2 и 3. 

Член 10 
Во членот 25 став 1 точка 3 зборовите: ;,точ. 3 

h 6" се заменуваат со зборовите: „точ. 3, 6 и 7", 

Член 11 
По членот 25 се додава нов член 25а, кој гласи: 
„За прекршоците наведени во членот 25 ст. 1 

и 3 на овој закон, покрај казна, може да се изрече 
И заштитната мерка одземање на тутунот и другите 
предмети што биле употребени за извршувањето на 
прекршокот или се прибавени односно настанале со 
извршувањето на прекршокот, како и заштитната 
мерка одземање на имотната корист постигната со 
извушувањето на прекршокот." 

Член 12 
Овој заќој влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

310. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка I став 2, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 4 јуни 1970 година и на седницата на Опште-
ствено-политичкиот собор од 5 јуни 1970 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА 
ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА 
ИМЕ ПОМОШ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ 

ЗА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВИ 
1. Од средствата на резервниот фонд на феде-

рацијата, што се формираат според членот 95 од 
Основниот закон за финансирање на општествено-
политичките заедници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 30/68 и 56/69) £ се до-
делува, без обврска за враќање, на Социјалистичка 
Автономна Покраина Војводина износот од 5,000.000 
динари на име itoMOin за покривање на трошоците 
за одбрана од поплавите во 1970 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
Од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Сојузна скупштина 
АС бр. 228 

б јуни 1970 година 
Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
Маријан Брецељ, е. р. 

Претседател на 
Општествено-политичкиот Претседател 

собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

311. 
Врз основа на Уставниот амандман IX т*>чка 1 

став 3, во врска со членот 5 став 1 од Законот за 
извршување на сојузниот буџет за 1970 година,. Со-
јузната скупштина, на предлог од Сојузниот секре-
таријат за стопанство, на седницата на Соборот на 
народите од 4 јуни 1970 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор од 5 јуни 197€ го-
дина, донесе . 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГРАМАТА 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ 
ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1970 ГОДИНА ЗА 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 
ШУМАРСТВОТО 

1. Во Одлуката за Програмата за употреба на сред-
ствата предвидени во сојузниот буџет за 1970 година 
за унапредување на земјоделството и шумарството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/70) во точката 1 
наместо зборовите: „позиција 72" се ставаат зборо-
вите: „позиција 191". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Сојузна скупштина 
АС бр. 216 

• 6 јуни 1970 година 
Белград 

Потпретседател 
на Сојузната,скупштина, 

Маријан Брецељ, е. р. 
Претседател на 

Општествено-политичкиот Претседател 
собор, на Соборот на народите, 

Радомир Коматина, е. р. Мика Шиил>ак, е. р. 

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
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312. 313. 

Врз основа ва Уставниот амандман IX точка 1 
ста® 3„ Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 13 мај 1970 година и на седни-
цата на Ошптествепо-политичкиот собор од 5 јуни 
1970 годеше донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА И 
КУПУВАЊЕ НА СТАНОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

1. За изградба и купување на станови за потре-
бите на сојузните органи и организации во периодот 
од 1971 до 1973 година ќе се обезбедат средства во 
износ од 50,000.000 динари, и тоа: 

1) за решавање на кадровските промени на 
функционери во федерацијата — износ од 15,000.000 
динари; 

2) за потребите на работниците — износ од 
35,000.000 динари. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе 
се обезбедат во сојузниот буџет за 1971 до 1973 го-
дина, и тоа: 

1) во сојузниот буџет за 1971 година — 17,000.000 
динари; 

2) во сојузниот буџет за 1972 година — 16,500.000 
динари; 

в) во сојузниот буџет за 1973 година — 16,500.000 
динари. 

3. За средствата од точката 2 на оваа одлука 
носител ќе биде Сојузниот извршен совет односно 
органот што ќе го овласти тој. 

4. Сојузниот извршен совет односно органот што 
ќе го овласти тој може да користи кредит за стан-
бена изградба до износ од 20,000.000 динари, со тоа 
што отплатувањето на тој кредит да се врши од 
амортизацијата на становите изградени со средства-
та и кредитот од оваа одлука и од средствата одо-
брени со сојузниот буџет за 1970 година за изградба 
на станови во износ од 9,900.000 динари, а разликата 
ќе се покрие од средствата на сојузниот буџет што 
се одобруваат годишно .за станбена изградба. 

5. Распределбата' на становите изградени или 
купени од средствата наведени во.одредбата под 2) 
на точката I од оваа одлука и од соодветниот износ 
на кредитот, ќе се врши според прописите на Сојуз-
ниот извршен совет донесени врз основа на закон-
ско овластување. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Сојузна скупштина 

АС бр. 204 
6 јуни 1970 година 

Белград 
Потпретседател 

на Сојузната скупштина, 
Маријан Бре цел., е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Радомир Коматина, е: р. 

Претседател 
на Соборот на 

народите,-
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 17в од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 13 мај 1970 година и на седницата на Социјално-
здравствениот собор од 2? јуни 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ 
НА ОСНОВАЧ СПРЕМА ПРИРОДНОТО ЛЕКУВА-
ЛИШТЕ „ПАЛАС" ВО ЛУЧИЦЕ КАЈ ПЕТРОВАЦ 
ИА МОРЕ ВРЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

ЦРНА ГОРА 

1. Правата и обврските на основач спрема При-
родното лекувалиште „Палас" во Лучице каЈ Петро-
вац на море, основано со Одлуката за оковување 
на здравствените установи за лекување на воените 
инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
25/59), се пренесуваат спогодбено од федерацијата 
врз Социјалистичка Република Црна Гора. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престануваат и другите обврски на феде-
рацијата спрема Природното лекувалиште „Палас" 
во Лучице кај Петровац на море. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Сојузна скупштина 

АС бр. 200 
4 јунг! 1970 година 

Белград 
Потпретседател -

на Сојузната скупштина, 
Маријан Брецељ, е. р. 

. Претседател на 
Социјално-здравствениот 

собор, 
Љубиша Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на народите, 
Мик« ШПМЛЛК, е. р. 

314. 

Врз основа на членот 176 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
на Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 13 мај 1970 година и на седницата на Социјално-
здравствениот собор од 3 јуни 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ 
НА ОСНОВАЧ СПРЕМА ПРИРОДНОТО ЛЕКУВА-
ЛИШТЕ „СПОМЕН-ДОМ" ВО МРАКОВИЦИ НА 
КОЗАРА ВРЗ НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК „КОЗАРА" 

ВО ПРИЕДОР 

1. Правата и обврските .на основач спрема При-
родното лекувалиште „Спомен-дом" во Мраковица 
на Козара, основано со Одлуката за основување 
на здравствените установи за лекување на воените 
инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 25/59), се пренесуваат спогодбено од федераци-
јата врз Националниот парк „Козара" во Приедор. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престануваат и другите обврска на феде-
рацијата спрема Природното лекувалиште „Спомен-
дом" во Мраковица на Козара. 
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8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Сојузи« скупштина 

АС/бр. 201 
$ јуни ШО година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
Маријан Вредел., е. р. 

Претседател на 
Социјално-здравствениот Претседател 

собор, на Соборот на народите, 
Љубиша Поповиќ, е. р. Мика Шпиљак, с.р. 

315. 
Врз основа на членот 176 .од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија и 
на Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Соборот на на-
родите од 13 мај 1970 година и на седницата на 
Социјално-здравствениот собор од 3 јуни 1970" го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ 
НА ОСНОВАЧ СПРЕМА ПРИРОДНОТО ЛЕКУВА-
ЛИШТЕ „ТРИГЛАВ" ВО ДОЛНА МОЈСТР<АНА ВРЗ 
ГРАДСКИОТ ОДБОР НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕ-
НИЈАТА НА БОРЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИ-

ТЕЛНАТА ВОЈНА ВО ЉУБЉАНА 
1. Правата и обврските на основач спрема Природ-

ното лекувалиште „Триглав" во Долна Мојстрана, 
основано со Одлуката за оковување на здравстве-
ните установи за лекување на воените "инвалиди од 
војните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/59), се 
пренесуваат спогодбено од федерацијата врз Град-
скиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците 
од Народноослободителната војна во Љубљана. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престануваат и другите обврски на федера-
цијата спрема Природното лекувалиште „Триглав" 
во Долна Мојстрана. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Сојузна скупштина . / 
АС бр. 202 

4 јуни 1970 година 
Белград 

Потпретседател на 
Сојузната скупштина, 

Маријан Брецељ, е. р. 

Претседател на 
Социјално-здравствениот Претседател 

собор, на Соборот на народите, 
Љубиша Поповиќ, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

316. 
Врз основа на членот И став 1, во врска со 

членот 24 став 1 точка 5 и чл. 184 и 185 од Законот 
за избор на сојузни пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/69), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ПРАТЕНИК ВО СОБОРОТ 
НА НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор 
На еден пратеник за Соборот на народите на Сојуз-
ната скупштина во Социјалистичка Република Хр-
ватска. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат, согласно 
одредбите на Законот за избор на сојузни пратеници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/69), до 24 јули 
1970 година. 

3. Роковите за вршење на изборните дејствија 
почнуваат да течат од 5 јуни 1970 година. 

Бр. 02-130/1 
4 јуни 1970 година 

Белград 
Потпретседател 

на Сојузната, скупштина, 
Марили Брецељ, е. р. 

317. 

Врз основа на членот 109 став 1 од Законот за 
банките и кредитните работи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66. 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 
26/68, 50/68. 13/69, 42/69 и 55/69), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУ-

ВАЧКИ КРЕДИТИ 

• Член 1 
Во Уредбата за општите услови за давање по-

трошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ"; бр. 
37/66, 42/66, 27/67, 51/67, 8/68, 17'68, 23/68, 7/69 и 50/69) 
во членот 7 став 1 по зборовите: „купување книги" се 
додаваат запирка и зборовите: „како ниту на кре-
дитите што стопанските и други работни организа-
ции ги одобриле од средствата на деловниот фонд 
или од други средства што можат да ги користат за 
кредитирање на инвестиции, под услов да ги из-
двоиле тие стредства на посебна сметка во најмал 
износ од 50°/о од износот на одобрените потрошу-
вачки кредити и под услов да ги депонираат мало-
продавните цени на производите што од вака^ из-
двоените средства ги продаваат на потрошувачки 
кредит.". 

Во ставот 2 точка 2 одредбата под г) се менува 
и гласи: 

„г) на имателите на приватни занаетчиски ду-
ќани .— до 1/3 од основицата на која им е извршен 
разрез на придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење занаетчиски и други стопански дејности, 
пресметана за времето за кое се дава кредитот 

Во одредбата под д) точката и запирката се за-
менуваат со запирка и се додаваат зборовите: „пре-
сметана за времето за кое се дава кредитот;". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 87 
3 јуни 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. Џ 
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318. 

Врз основа на членрт 12 од Основниот закон 
за статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/66), во врска со одредбите на редниот број 20 
на Одделот Статистика на здраството на Сојузниот 
завод за здравствена заштита од Планот на стати-
стичките истражувања за ШО година, кој е соста-
вен дел на Одлуката за донесување на Планот 
на статистичките истражувања за 1970 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 53/69), директорот на Сојуз-
ниот завод за здравствена заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА СОЦИЈАЛНИТЕ 
И ЕКОНОМСКИТЕ УСЛОВИ И ЗА КОРИСТЕЊЕТО 
НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕТО НА СИСТЕМАТСКИТЕ ЛЕКАРСКИ 
ПРЕГЛЕДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТИТОГРАД 

1. По повод статистичкото истражување „Ева-
луација на систематските прегледи и на нивното 
влијание врз здравствената состојба на' население-
то во Титоград", во времето од 12 јуни до 30 јули 
1970 година ќе се спроведе анкета за социјалните и 
економските услови и за ..користењето на здрав-
ствената заштита, и во времето од 1 октомври до 
31 декември 1970 година систематски лекарски пре-
гледи на лицата определени со ова, решение. 

2. Заради спроведување на ова статистичко 
истражување, сите лица од 30 до 55 години ..возраст 
кои на 1 јануари 1970 година биле постојано наста-
н е а во Титоград ќе се поделат според ^методата на 
случајно одбирање во две еднакви групи — студиска 
група и контролна група. 

Студијата група ќе ги опфати лицата што ќе 
бидат подложени на систематски лекарски прегле-
ди, а контролната група — лицата за кои податоците 
за здравствената состојба ќе се собираат со користе-
ње на документациите што се наоѓаат во здравстве-
ните установи и во Комуналниот завод за социјално 
осигурување во Титоград. 

3. Со анкетата ќе се опфатат 20°/о од домаќин-
ствата чии членови се распоредени во студиската 
група и 20% од домаќинствата чии членови се* 
распоредени во контролната група. Овие домаќин-
ства ќе се одберат според методата на систематски 
избор. 

Со анкетата ќе се соберат податоци за социјал-
ните и економските услови на домаќинствата на 
пропишаниот образец Прашалник за домаќинството 
и податоци за користењето на здравствената зашти-
та и за уочениот морбидитет на членовите на до-
маќинствата на пропишаниот образец Прашалник 
за лицата. 

4. Со систематските лекарски прегледи ќе се 
соберат податоци 'за заболувањата од туберкулоза, 
хроничен бронхитис и емфизем, кардиоваскуларни-
заболувања, хипертензија, ревматоиден артритис, 
нефритис, дијабетес, рак на цицката и цервиксот, 
луес, гојазност и болести на забите — на пропиша-
ните обоасци. 

5. Спроведувањето на анкетата и на системат-
ските лекарски прегледи, како и собирањето на 
податоците за здравствената состојба според ова ре-
шение ќе го изврши, согласно Планот на статисти-
чките истражувања за 1970 година, Републичкиот 
завод за здравствена заштита на СР Црна Гора. 

6. Податоците собрани според ова решение ќе 
служат исклучително за статистички цели. 

7. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 0103-1340/1 
15 мај 1970̂  година 

Белград 
Го заменува директорот на 

Сојузниот завод за 
здравствена запутите, 

д-р Панде Дрвошапски, е. р. 

319. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за Југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Т Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-

СТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Шупливи блокови од глина за 
ме/укатни конструкции — — — — JUS B.D1.030 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на .Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 
1970 година.^ 

4. Престанува да бажи следниот југословенски 
стандард: 

Шупливи блокови од глина за 
меѓукатни конструкции. Модуларни 
блокови - — _ — — — — JUS B.D1.030 
донесен со Решението за југословенските стандарди. 
од областа на градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4/68). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на 
ова решение престанува да важи на 1 јули 1970 
година. 

Бр. 17-2924/1 
25 мај 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Витороги, е. р. 

320. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот .25 став 4 
и членот 29 став i од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен^ 
ски стандарди:" 

Носечки.слоеви на подлоги за па-
тишта од механички стабилизирана 
почва. Технички услови за изра-
ботка — — — — — — — — JUS U.E9.022 

Носечки слоеви на подлоги за 
патишта од поч&а стабилизира^ со 
цемент. Технички услови за изра-
ботка — — — — — — — — JUS U.E9.024 

Носечки слови на подлоги за па-
тишта од почва стабилизира^ со вар. 
Технички услови за изработка — — JUS U.E9.026 
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Технички услови за изработка 
на леан асфалт — — — — — — JUS U.E4.020 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јануари 1971 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Технички услови за изработка на 
леани асфалти — — — — — — JUS U.E4.020 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на .градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/65). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јануари 1971 го-
дина. 

Бр. 18-2928/1 
25 мај 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. p. 

321. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИЈА-

ЛИЦИ И ПРИБОР 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Подножја за сијалици. Подножје 
со навој Е 27. 

Главни мери — — — — — JUS N.L1.060 
Мини јату рни сијалици. Технички 

услови и испитувања — — — — JUS N.L2.050 
Сијалици за моторни возила. Си-

јалици за главни фарови, со две 
влакна,, за асиметрично соборено и 
големо светло — — — — — — JUS N.L2.220 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова-
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јануари 1971 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард:' 

Подножја со навој Е 27 — — JUS- N.L1.060 

донесен со Решението за југословенските стандарди 
за ^сијалици за општа употреба и за сиј а лични 
подножја („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/55). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јануари 1971 го-
дина. 

Бр. 16-2988/1 
27 мај 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, . 
Славољуб Виторовић, е. р. 

322. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БОИ И 

ЛАКОВИ ' 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Аноргански пигменти. Литопо-н JUS Н.С1.021 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

решени^ е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение.' 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јули 1971 годо«на. 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Литсшон — • — — — — — JUS Н.С1.021 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за аноргански пигменти („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 22/64). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јули 1971 година. 

Бр. 25-2932/1 
25 мај 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

323. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 
став 4 од Законот за југословенските стандарди 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), дирек-
торот на Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ВОДИТЕ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Испитување на водите: 
Мелење на температурата — — JUS H.Z1.106 
Мерење на рНгвредноста. Штен-

ци ометриска метода — — — — JUS H.Z1.111 
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Определување на растворен ки-
слород. Метода според Винклер — JUS H.Z1.135 

— — — — — — JUS H.Z1.160 

JUS H.Z1.165 

Определување на суспендирани 
материи 

Определување на хемиската пот-
рошувачка на кислород (НРХ). Мето-
да' со калиумбихромат — — — — 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила н а 

1 јануари 1971 година. 

Бр. 25-2989/1 
27 мај 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација. 
Славољуб Виторовић е. р. 

325. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. li>'60 и 30/62), директооот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛЕКО-

ВИТИ РАСТЕНИЈА 

324. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕДИН-

СТВЕНИ НАЗИВИ ЗА ПЕСТИЦИДИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Единствени називи за пестициди: 
Принципи на одбирање на един-

ствени називи за пестициди — — JUS Н.В5.004 
Петта листа — — — — — JUS Н.В5.101 

Шеста листа — — — — — JUS Н.В5.102 
Седма листа — — — — — — JUS Н.В5.103 

Ј 
Осма листа — —- — — — — JUS Н.В5.104 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стаг^дардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 септември 1970 година. 

Бр. 19-2927/1 
25 мај 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

1. Во издание на Југословенскиот 
дардизација се донесуваат следните 
стандарди: 

Врбова кора (Salicis cortex) — 
Кора од корен на жутика 

.(Berhsridiis radicis, cortex) — — — 
Цвет од невен (Calendulae .flos) — 
Цвет од булка — божурига 

(Rhocados flos) — — — — — — 
Плод од анис (Anisi fructus) — 
Плод од магдонос (Petroselini 

fructus) — — — — — — — — 
Ноктец (Meliloti herba) — — 
Сусерка (Marrubii albi herba) — 
Корен од селен (Livistici radix) — 
Ризом од слатка папрат (Polypodii 

rhizoma) — — — — — 
Семе од смрдушка (Stramonii ѕе-

Семе од лен (Lini semen) — — 
„Шишарки" од хмел» (Lupuli 

strobili) — — — — -— — — — 
Исландски лишај (Lichen islan-

dicus) — — — — — — 

завод за стан-
југословечски 

JUS Е.ВЗ.112 

ЈТЈЅ Е ВЗ 113 
JUS Е.ВЗ.116 

JUS F..B3.H9 
JUS Е.ВЗ.123 

JUS Е B3.124 
JUS E.-B3.125 
JUS Е.ВЗ 
JUS Е.ВЗ.130 

— JUS Е.ВЗ.133 

JUS Е ВЗ 134 
JUS E.B3.135 

JUS E.B3.136 

JUS Е.ВЗ.137 

2. Југословенските стандарди од точката 1 нп оча 
решение се објавени во посебно изда чие на Југо-
словенскиот завод за стандардизација', кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка-та 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јануари 1971 го-
дина. 

Бр. 07-2931/1 
25 мај 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација. 
Славољуб Вжоровиќ, е. р. 

326. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н Н Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

ЖЕЛАТИН 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува југословенскиот стан-
дард: 
Желатин за прехранбената инду-
стрија — — — — — — — JUS Н.К1.100 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 
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3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува ђо сила на 1 
јануари 1971 година. 

Бр. 25-2930/1 
25 мај 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот зав(5д 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаните (пречистен 
текст), објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 13/70, 
се поткраднале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
ИА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И 

ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
(пречистен текст) 

1. Во членот 167, во првиот ред, наместо зборо-
вите: „На износот" треба Да стои: „На износите". 

2. Во членот 208 под 1 наместо бројот: „10.000" 
треба да стои: „100.000". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојузна-
та скупштина, Белград, 18 март 1970 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз_ е регулиран, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ"" бр. 37/66, се 
поткраднала долу наведената грешка, та се даћа 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИ-

ТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат 
условите за извоз и увоз, кој е составен дел на 
Одлуката за определување на стоките чиј извоз 
и увоз е регулиран, во секторот 7, во редниот број 103, 
во колоната 3 наместо: „Електрични сметачки ма-
шини" треба да стои: „Електронски сметачки ма-
шини". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 25 мај 
1970 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за 
постапката за испитување и жигосување односно 
обележување на рачно огнено оружје, муниција и 
рачни апарати и направи кај кои за погон се ко-
ристи енергија .на барутни гасови, објавен во „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 15/70, се поткраднале долу 
наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИСПИ-
ТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ОДНОСНО ОБЕЛЕ-
ЖУВАЊЕ НА РАЧНО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, МУНИ-
ЦИЈА И РАЧНИ АПАРАТИ И НАПРАВИ КАЈ 
КОИ ЗА ПОГОН СЕ КОРИСТИ ЕНЕРГИЈА НА 

БАРУТНИ ГАСОВИ 

Во членот 17 став 2 на двете места наместо збо-
ровите: „16 лин" треба да стои: „16'% 

Во ставот 3 на двете места наместо зборовите: 
„16 mm" треба да стои: „16". 

Во членот 24 став 1 под а) точка 2 наместо 
зборовите: „22 mm" треба да стои: „22". 

Во членот 31 став 1 наместо: „12 (140 или 36)" 
треба да стои: „12 mm (410 или 36)". 

Во членот 39 став 2 на двете места наместо 
знакот: „V0" треба да стои: „Vo". 

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Бел-
град, 21 мај 1970 година. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за делокругот 
и организацијата на Секретаријатот на Претседа-
телот на Републиката („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/69), Претседателот на Републиката донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ШЕФ НА КАБИНЕТОТ 

НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

Се разрешува Јоже Смоле од должноста на шеф 
на Кабинетот на Претседателот на Републиката во 
Секретаријатот на Претседателот на Републиката, 
поради одење на друга должност. 

Р. бр. 13 
5 мај 1970 година 

. Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот; за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за заслуги во постига-
њето видни резултати во воено-политичкото оспосо-
бување на летачкиот и друг старешински состав на 
Военото воздухопловство 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Воздухопловната воена академија; 

за постигнати успеси во областа на истражува-
њето, развојот и конструкцијата на електронски 
системи, Јгреди и компоненти и за придонес во тех-
ничкиот развој и модернизацијата на Југословен-
ската народна армија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВО-
РОВ ВЕНЕЦ 

Воениот електроинститут, Белград; 
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за постигнати успеси во областа на развојот, 
истражувањата на барути и експлозиви, техноло-
гијата на заштитата на воените материјални сред-
ства и за придонес во развојот на материјалните 
средства, во зајакнувањето и модернизацијата на 
Југословенската народна армија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВО-
РОВ ВЕНЕЦ 

Воениот технолошки институт, Белград; 

за постигнати успеси во истражувањето, раз-
војот и конструкцијата на комплексни средства на 
вооружувањето и опремата за потребите на Југос-
ловенската народна армија, за изградба и оспосо-
бување на технички кадри и за значаен придонес 
за научноистражувачката работа, развојот и мо-
дернизацијата на оружените сили на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВО-
РОВ ВЕНЕЦ 

Воениот институт на вооружувањето, Белград 

за заслуги во создавањето на комплексна нау-
чно-техничка документација и во обработката на 
научно-технички елаборати за информации и пуб-
ликации за потребите на научноистражувачката 
работа на установите и командите на Југословен-
ската народна армија 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Воениот институт за научно-техничка докумен-
тација и информации, Белград; 

за заслуги и резултати во областа на истражу-
вањата и развојот на инженериските средства, за 
успешно освојување на опремата и воената техника 
и за придонес за понатамошниот развој и модерни-
зација на Југословенската народна армија 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Воениот институт за инженериски и заштитни 
конструкции, Белград. 

Бр. 214 
16 декември 1968 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

300. Резолуција за остварувањето на Уставниот 
амандман XV — — — — — — — 689 

301. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за сојузните органи на управата, со-
јузните совети и сојузните организации — 692 

302. Закон за дополнение на Законот за крај-
брежното море, надворешниот морски по-
јас и епиконтиненталниот појас на Ју-
гославија — — — — — — — — ' 693 

303. Закон за измени на Законот за Царин-
ската тарифа — — — — — *— — 693 

304. Закон за насочување на дел од приходот 
од царина во корист на средствата на 
федерацијата за инвестиции во стопан-
ството во 1970 година — — — — — 694 

Страна 
305. Закон за измени и дополненија на Зако-

нот за интересните стопи на фондовите 
во стопанството — — — — — — — ^94 

306. Општ закон за заштитата од пожар — — 6^5 
307. Закон за измени и дополненија на Основ-

ниот закон за .прометот на запаливи теч-
ности — — — — — — — — — 696 

308. Закон за експлозивните материи — — 696 
309. Закон за измени и дополненија на Основ-

ниот закон за тутунот — — — — — 700 
310. Одлука за доделување средства на Соци-

јалистичка Автономна Покрајина Војво-
дина од резервниот фонд на федерацијата 
на име помош за покривање на трошоците 
за одбрана од поплави — — — — — 701 

311. Одлука за измена на Одлуката за Про-, 
грамата за употреба на средствата пред-
видени во сојузниот буџет за 1970 година 
за унапредување на земјоделството и шу-
марството — — — — — — — — 701 

312. Одлука за обезбедување средства за из-
градба и купување на станови за потре-
бите на сојузните органи и организации 702 

313. Одлука за пренесување на правата и об-
врските на основач спрема Природното 
лекувалиште „Палас" во Лучице кај Пе-
тровац на море врз Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора — — — — — — 702 

314. Одлука за пренесување на правата и об-
врските на основач спрема Природното 
лекувалиште „Спомен-дом" во Мраковица 
на Козара врз Националниот парк „Ко-
зара" во Приедор — — — — — — 702 

315. Одлука за пренесување на правата и об-
врските на основач спрема Природното 
лекувалиште „Триглав" во Долна Мој-
страна врз Градскиот одбор на Сојузот 
на здруженијата на борците од Народ-
ноослободителната војна гќ Љубљана — 703 

316. Одлука за распишување дополнителни из-
бори за избор на еден пратеник во Со-
борот на народите на Сојузната скупштина 703 

317. Уредба за ивмени и дополненија на Уред-
бата за општите услови за давање потро-
шувачки кредити — — — — — — 703 

318. Решение за спроведување анкета за со-
цијалните и економските услови и за ко-
ристењето на здравствената заштита и за 
спроведувањето на систематските лекар-
ски прегледи на населението на Титоград 704 

319. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на градежништвото — — — — 704 

320. Решение за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото — — — — 704 

321. Решение за југословенските стандарди за 
сијалици и прибор — — — — — — 705 

322. Решение за југословенскиот стандард за 
бои и лакови — —' — — — — — 705 

323. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на водите — — 705 

324. Решение за југословенските стандарди за 
единствени називи за пестициди — — 706 

325. Решение за југословенските стандарди за 
лековити растенија — — — — — — 706 

326. Решение за југословенскиот стандард за 
желатин — — — — — — — — — 706 

Исправка на Основниот закон за придонесите 
и даноците на граѓаните (пречистен текст) 707 

Исправка на Одлуката за определување на 
стоките чиј извоз и увоз е регулиран — 707 

Исправка на Правилникот за постапката за 
испитување и жигосување односно обеле-
жување на рачно огнено оружје, муни- . 
ција и рачни апарати и направи кај кои 
за погон се користи енергија на барутни 
гасови — — — — — — — — — 707 
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